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1. Objectius
Els principals objectius de la sessió de treball són:
- Definir de manera participada les línies estratègiques a desenvolupar
durant el proper mandat en relació a les polítiques de benestar social a
Molins de Rei.
- Definir de manera participada les mesures concretes per a desenvolupar
les línies estratègiques.

2. Estructura de la sessió
La sessió es va estructurar de la següent manera:
- Benvinguda i recordatori del recorregut, objectius i funcionament del
Consell i de la Taula, a càrrec del tècnic municipal, Sr. Ramon Mora
Rosich.
- Dinàmica participativa a càrrec de Quòrum Consultors.
1. Es va dividir als assistents en 4 grups de treball de 7-8 persones
amb l’objectiu que cada grup definís les línies estratègiques i
mesures concretes per a incorporar al Pla de Xoc.
2. Finalment es va fer una posada en comú de la feina feta per cada
grup.

3. Assistents
Hi van participar 31 persones en representació d’entitats, departaments
municipals i regidores de l’Ajuntament de Molins de Rei:

ENTITATS
Plataforma Afectats Residència Molins (PARM)
Associació Violeta
CAP Molins de Rei
AAVV de Molins de Rei
AMdR- Regidoria de Gent Gran / Feminismes i LGTBI
Creu Roja
Càritas
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FaPaC
ACOSU - ALBA
Enreda’t
AMdR- Cap Serveis Socials
AMdR- Cap de Sanitat i Salut Pública
Casal d’Avis 1r de Maig
AMdR- Moviments veïnals i nova ciutadania
AMdR- Presidenta àrea serveis a les persones
Associació de Paraguaians/es de Molins de Rei
Casal d’Avis de la Riera Bonet
AMdR-

Tècnica de Feminismes i alliberament LGTBI

AMdR – Cap d’infància i joventut
AMdR- Departament d’Alcaldia
Fundació ONCE
PICAM
Consell Municipal de Salut
ABS Molins de Reis
AMdR- Regidora
Regidora
Quòrum

Es van disculpar:
REPRESENTANT
Centre de dia Petit Rossinyol
AMdR – Grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei
Pla Local de Joventut
Consell Escolar Municipal
Grup de Dones les Heures
AMdR- Cap d’Educació
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3. Línies estratègiques i mesures per al Pla
de Xoc
A continuació es presenta la proposta de línies estratègiques i
mesures concretes proposades per la Taula Benestar Social i
Territorial:
1. Augmentar el nombre de places residencials per a la gent de gran de
Molins
-

-

Places
residencials
per
a
persones
grans
amb
discapacitat
intel·lectual.
Construir una residència per a la gent gran més gran i pública.
Augmentar les places residencials per a casos d’emergències puntuals.
Promoure el programa Respir
a Molins. És un programa d'atenció
residencial temporal per a persones amb un determinat grau de
dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat
millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un
temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars
imprevistes.
Sol·licitar a la generalitat la millora dels criteris de valoració per
accedir a una plaça residencial per a la gent gran.

2. Reforçar els serveis sociosanitaris i d’atenció domiciliària
-

Augmentar els recursos humans i econòmics de l’atenció domiciliària.
Reforçar els serveis sociosanitaris.

3. Coordinació de l’acció i la sensibilització en l’àmbit de LGTBI
-

Augment del pressupost municipal destinat a l’àmbit de LGTBI.
Coordinació de les accions de sensibilització i reivindicació. LGTBI
entre les entitats, l’Ajuntament i altres administracions.
Sensibilització als centres educatius i amb col·lectius de la Vila.

4. Coordinar la sensibilització
discriminació.
-

en

les

polítiques

d’Igualtat

i

de

no

Campanyes de sensibilització en totes les etapes educatives des de
primària a Batxillerat.
Treballar i potenciar el treball que es fa en l’àmbit sanitari i
l’escolar
Formació i especialitzar a persones per a que puguin ser formadores en
diferents àmbits com l’esport, l’empresa, l’associacionisme, etc.
Accions de sensibilització adreçades a la població en general i
aprofitant estructures i recursos existents al municipi.
Evitar espais municipals i públic que segreguin els espais per sexe,
com per exemple: lavabos o vestuaris.

5. Hàbits saludables benestar i salut
-

Sensibilització a les escoles en hàbits de vida saludables.
Potenciar els hàbits saludables vinculats a l’alimentació i l’esport.
Habilitar espais per a la pràctica esportiva a l’espai públic.
Educació a les escoles en hàbits alimentaris saludables i econòmics.
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-

Programa de prevenció i suport a les famílies amb malalts mentals:
espais terapèutics i acompanyament familiar.
Suport als cuidadors.
Promoure la obertura d’un CDIAP a Molins.
Treballar campanyes amb les empreses i comerços de Molins per a la
promoció d’un consum responsable i de proximitat.
Campanyes de recollida d’aliments saludables.
Cessió d’espais per a Horts socials i comunitaris.
Desenvolupament del Pla Local de Salut.
Desenvolupar les accions planificades es matèria de salut del Pla
Local de Joventut.
Programes de suport, tallers i xerrades a les iniciatives criança
positiva.
Tallers i xerrades sobre els naixements prematurs.
Programa de prevenció del sobrepès.

6. Treball en xarxa entre les entitats, la seva visualització i compromís
social amb la Vila.
-

Elaboració d’una guia/catàleg d’Entitats actualitzat.
Revisar el cens d’entitat en el Registre municipals d’Entitats.
Actualitzar el portal d’entitats municipals per fer-lo més viu,
dinàmic i senzill.
Organitzar activitats més inclusives en jornades de les entitats del
municipi.
Donar a conèixer i posar en valor les xarxes existents entre entitats.
Potenciar la signatura de convenis amb les entitat incorporant
clàusules socials tant per l’entitat com per l’Ajuntament.
Promoure el voluntariat.
Crear una coordinadora d’entitats i moviment associatiu de Molins.
Creació espais de trobada i les xarxes d’entitats.
Trobades periòdiques per donar a conèixer les diferents entitats fent
xerrades i actes de difusió.
Reforç de les entitats amb compromisos culturals.
Posar en marxa un centre o casal per a la gent gran, amb serveis
lúdics i formatius.
Accions atrevides de promoció i obertura de les entitats.
Actualització del Registre d’Entitats

7. Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
-

-

Suport a les necessitats educatives especials a les escoles bressol
municipals ja que és una competència de l’Ajuntament.
Augmentar els recursos per a persones amb necessitats educatives
especials durant les diferents etapes educatives i també al menjador
escolar i les extraescolars.
Valorar amb diferents perspectives la tasca educativa de les
extraescolars dels centres educatius del municipi.
Analitzar la oferta i la demanda de places de necessitats educatives
especials de les escoles de la Vila, per poder avaluar si es cobreix
la demanda. Revisar les dades dels alumnes amb necessitats educatives
especials escolaritzats fora de Molins.
Acords amb entitats per formar a voluntaris que donin suport als
alumnes amb necessitat educatives especials.

8. Combatre l’absentisme i al fracàs escolar.
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-

Estudis més concrets i actuals sobre el fracàs escolar i l’absentisme
i d’aquesta manera poder treballar per a l’èxit escolar a la Vila.

9. Promoure les iniciatives socials de Molins
10.
-

Promoure noves iniciatives socials i reforçar les existents.
Revisar barems i tràmits de les prestacions socials municipals.
Treballar per la desestigmatització de les persones
Serveis Socials i conscienciar a la població.
Revisar barem de les prestacions socials.
Simplificar tràmits de les prestacions socials.

usuàries

dels

5. Buidatge de les propostes dels grups de treball
Grup A (tècnic referent Rocío Tiendas, d’Alcaldia)
Augmentar el nombre de places residencials per a la gent de gran de Molins
-

Posar en marxa una residència per a la gent gran més gran i pública.
Places municipals públiques residencials

Reforçar els serveis sociosanitaris i d’atenció domiciliària
-

Augmentar els recursos humans i econòmics de l’atenció domiciliària.
Reforçar els serveis sociosanitaris.

Coordinar la sensibilització en les polítiques d’Igualtat
-

Treballar i potenciar el treball que es fa en l’àmbit sanitari i
l’escolar
Formació i especialitzar a persones per a que puguin ser formadores en
diferents àmbits com l’esport, l’empresa, l’associacionisme, etc..

Desenvolupar de les accions en matèria de Salut i Esport.
-

Potenciar els hàbits saludables vinculats a l’alimentació i l’esport.

Consum responsable i de proximitat.
-

Treballar campanyes amb les empreses i comerços de Molins per a la
promoció d’un consum responsable i de proximitat.

Treball en xarxa i el treball compartit entre les entitats
-

Crear una coordinadora d’entitats i moviment associatiu de Molins.
Trobades periòdiques per donar a conèixer les diferents entitats fent
xerrades i actes de difusió.
Reforç de les entitats amb compromisos culturals.
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-

Posar en marxa un centre o casal per a la gent gran, amb serveis
lúdics i formatius.

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
-

Augmentar recursos i places per a persones amb necessitat educatives
especials a les escoles de Molins.
Analitzar la oferta i la demanda de places de necessitats educatives
especials de les escoles de la Vila, per poder avaluar si es cobreix
la demanda.

Grup B (tècnic referent Olga Pané, Alcaldia)

Augmentar el nombre de places residencials per a la gent de gran de Molins
-

Places
residencials
intel·lectual.

per

a

persones

grans

amb

discapacitat

Reforçar els serveis sociosanitaris i d’atenció domiciliària
-

Augmentar recursos per a l’atenció domiciliària a càrrec de familiar i
també a càrrec de professionals.

Coordinar
discriminació.
-

la

sensibilització

en

les

polítiques

d’Igualtat

i

de

no

Promoure campanyes en escoles de primària.
Evitar espais municipals i públic que segreguin els espais per sexe,
com per exemple: lavabos o vestuaris.

Programes, xerrades i tallers de benestar i salut
-

Sensibilització a les escoles en hàbits de vida saludables.
Educació a les escoles en hàbits alimentaris saludables i econòmics
Campanyes de recollida d’aliments saludables.
Cessió d’espais per a Horts socials i comunitaris.

Treball en xarxa entre les entitats, la seva visualització i compromís
social amb la Vila.
-

Elaboració d’una guia/catàleg d’Entitats actualitzat.
Actualitzar el portal d’entitats municipals per fer-lo més viu,
dinàmic i senzill.
Organitzar activitats més inclusives en jornades de les entitats del
municipi.
Donar a conèixer i posar en valor les xarxes existents entre entitats.
Potenciar la signatura de convenis amb les entitat incorporant
clàusules socials tant per l’entitat com per l’Ajuntament.
Promoure el voluntariat.
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Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
-

Suport a les necessitats educatives especials a les escoles bressol
municipals ja que és una competència de l’Ajuntament.

-

Valorar amb diferents perspectives la tasca
extraescolars dels centres educatius del municipi.

educativa

de

les

Combatre l’absentisme i al fracàs escolar.
-

Estudis més concrets i actuals sobre el fracàs escolar i l’absentisme
i d’aquesta manera poder treballar per a l’èxit escolar a la Vila.

Promoure les iniciatives socials de Molins
-

Promoure noves iniciatives i reforçar les existents.

Revisar barems i tràmits de les prestacions socials municipals.
-

Treballar per la desestigmació de les persones usuàries dels Serveis
Socials i conscienciar a la població.

Grup C (tècnic referent Ramon Mora, Alcaldia)
Augmentar el nombre de places residencials per a la gent de gran de Molins
-

Construcció d’una nova residència

Reforçar els serveis sociosanitaris i d’atenció domiciliària
-

Promoure el programa Respir
a Molins. És un programa d'atenció
residencial temporal per a persones amb un determinat grau de
dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat
millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un
temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars
imprevistes.

Coordinar la sensibilització en les polítiques d’Igualtat
-

Campanyes de sensibilització en totes les etapes educatives des de
primària a Batxillerat.
Accions de sensibilització adreçades a la població en general i
aprofitant estructures i recursos existents al municipi.

Promoure programes, xerrades i tallers de benestar i salut
-

Treball de les malalties mentals: espais terapèutics i acompanyament
familiar.
Suport als cuidadors.
Promoure la obertura d’un CDIAP a Molins.
Habilitar espais per a la pràctica esportiva a l’espai públic.
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Treball en xarxa i el treball compartit entre les entitats
-

Revisar el cens d’entitat en el Registre municipals d’Entitats.
Suport per reactivar entitats no actives.
Creació de xarxes d’entitats.
Continuar impulsant el treball conjunt i compartit entre les entitats
i els seus recursos.

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
-

Revisar les dades dels alumnes amb necessitats educatives especials
escolaritzats fora de Molins.
Reforçar els recursos per a persones amb necessitats educatives
especials durant les diferents etapes educatives i també al menjador
escolar.

Combatre l’absentisme i al fracàs escolar.
-

Comptar amb dades d’èxit escolar per etapes educatives (primària i
ESO).

Promoure les iniciatives socials de Molins
-

Promoure noves iniciatives i reforçar les existents.

Revisar barems i tràmits de les prestacions socials municipals.
-

Revisar barem de les prestacions socials.
Simplificar tràmits de les prestacions socials.

Grup C (tècnic referent Xavi Tercero, Quòrum)
Augmentar el nombre de places residencials per a la gent de gran de Molins
-

Sol.licitar a
accedir a una
Construcció o
Augmentar les

la generalitat la millora dels criteris de valoració per
plaça residencial per a la gent gran.
habilitar una nova llar residencial per a la gent gran.
places residencials per a casos d’emergències puntuals.

Coordinació de l’acció i la sensibilització en l’àmbit de LGTBI
-

Augment del pressupost municipal destinat a l’àmbit de LGTBI.
Coordinació de les accions de sensibilització i reivindicació. LGTBI
entre les entitats, l’Ajuntament i altres administracions.
Sensibilització als centres educatius i amb col·lectius de la Vila.

Desenvolupar de les accions en matèria de Salut ja planificades en plans
municipals.
-

Desenvolupament del Pla Local de Salut.
Desenvolupar les accions planificades es matèria de salut del Pla
Local de Joventut.

Promoure programes, xerrades i

tallers de benestar i salut
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-

Programes de suport, tallers i xerrades a les iniciatives criança
positiva.
Tallers i xerrades sobre els naixements prematurs.
Programa de prevenció del sobrepès.
Suport a familiars que conviuen amb malalts mentals.

Animar a la ciutadania de Molins a participar a les entitats de la Vila.
-

Accions atrevides de promoció i obertura de les entitats.
Crear espais de trobada i treball compartit entre les entitats.
Actualització del Registre d’Entitats

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
-

Acords amb entitats per formar a voluntaris que donin suport als
alumnes amb necessitat educatives especials.
Reforçar el suport a les necessitats educatives especials a les
extraescolars.
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